
Klumme: af lys er du kommet 

Denne bogtitel lyste mig i møde fra hylden i en alternativ boghandel. Forfatteren er 

hospicesygeplejerske og understreger vigtigheden af ikke kun at fokusere på kroppen som forgår, 

men drage omsorg for livet som består. Kroppen er noget sekundært og et midlertidigt 

"vedhæng", som ikke kan eksistere uden det liv, der strømmer igennem. Mennesket er liv, der har 

en krop. 

I en tid, hvor opfyldelsen af kroppens basale behov og pleje fylder meget i reklamer og i det 

moderne menneskes bevidsthed, er det en gavnlig påmindelse at betænke hvor vi kommer fra og 

hvad vi kommer af.  At vi som mennesker er mere end krop og materie.  

Af lys er du kommet, til lys skal du blive, og af lys skal du igen opstå. Sådan lyder en velsignelse 

bagest i bogen. Associationen er nærliggende og nok også tilsigtet: af jord er du kommet, til jord 

skal du blive og af jord skal du igen opstå. I stedet  for at fokusere på krop, forgængelighed og død, 

kunne man i begravelsesritualet med lige så fuld ret betone, at mennesket udgår fra Gud som er 

lysets kilde, sat til at være lys i verden, og vender tilbage til Lysets Rige.   

En besindelse på at vi er kommet fra lyset, kan være et gavnlig korrektiv til det pessimistiske syn 

på mennesket som syndigt, som gennem tiden har præget kirken. Og stadig kan gøre det. Der er 

mere værdighed i at blive mindet om vi er af lys, frem for at vi er af jord. 

Mennesket er et sammensat væsen, formet af jord og har fået indblæst livsånden af Gud. Kroppen 

forgår, ånden består. Mennesket er ånd og har en krop. Men uden krop intet menneskeliv.  

Jesus var helt gennemlyst som menneske og uden synd. Han er ikke bare kommet af lys - han er lys 

"sand Gud af sand Gud og lys af lys". Det kan ikke siges om os almindelige, dødelige mennesker. 

Men vi er skabt i Guds billede og kaldede til at lade os rense og gennemlyse af Guds kærlighed, så 

både krop og ånd transformeres. Jesus er verdens lys og kalder os til at leve i lyset. 

 

 

 

 

 

 

 


